
Seria de imprimante color HP LaserJet Pro
CP1025

Produsul ideal pentru clienţii care lucrează în biroul de acasă sau în
firme mici, care au nevoie de o imprimantă laser color ieftină şi
compactă, cu conectivitate wireless şi Ethernet.

1 Caracteristica wireless încorporată şi conectivitatea Ethernet sunt disponibile numai la imprimanta HP LaserJet Pro CP1025nw. Performanţa wireless depinde de mediul fizic şi de distanţa până la punctul de acces şi poate să fie limitată în timpul conexiunilor VPN active. 2

Energie consumată bazată pe rezultate ale măsurării consumului tipic de energie (TEC) realizate de concurenţă, care se găsesc la energystar.gov şi eu-energystar.org pentru imprimante laser color simple, începând cu iunie 2010. Consumul TEC este bazat pe pagini monocrome
la viteza de imprimare monocromă. Configuraţia individuală şi utilizarea produselor vor afecta consumul de energie. 3 Necesită o conexiune la Internet pentru imprimantă. Caracteristica funcţionează cu orice dispozitiv conectat cu capabilitate de Internet şi de e-mail. Duratele de
imprimare pot varia. Unele produse HP LaserJet pot necesita un upgrade de firmware. Pentru o listă a documentelor şi a tipurilor de imagini acceptate, vizitaţi www.hp.com/go/eprintcenter. Iar pentru soluţii suplimentare, vizitaţi www.hp.com/go/mobile-printing-solutions.
Disponibil numai pe imprimanta color HP LaserJet Pro CP1025nw. 4 Bazat pe imprimante personale color conform definirii date de IDC şi pe livrări începând cu iunie 2010, măsurat în funcţie de volum (L x A x H) utilizând specificaţiile fabricantului sau conformmăsurării prin
dimensiunea operaţională „A4”. 5 Comparativ cu imprimanta HP LaserJet Pro P1102/P1102W (o singură funcţie) şi HP LaserJet Pro M1132, M1136, M1212nf, M1214nfh, M1217nfh MFP. Presupunând că utilizatorul imprimă în culori cel puţin 30% din totalul de pagini cu
conţinut similar cu al pachetului de test color ISO/IEC 19798 (www.iso.org/jtc1/sc28) şi că lungimea medie totală a lucrării este de trei pagini. Randamente stabilite conform standardelor de testare ISO/IEC. Randamente şi costurile reale variază considerabil în funcţie de imaginile
imprimate, de numărul de pagini color imprimate şi de alţi factori. 6 Dispozitivul mobil trebuie să fie echipat cu tehnologie wireless. Imprimanta trebuie să fie activată pentru HP ePrint. Caracteristica poate să necesite driver sau aplicaţii, care sunt disponibile pentru descărcare la
www.hp.com/go/eprintcenter. Disponibil numai pe imprimanta color HP LaserJet Pro CP1025nw. 7 Acceptă dispozitive iOS 4.2 (iPad, iPhone 4, iPhone 3GS şi iPod touch din generaţiile a treia şi a patra) care acceptă multitasking. Funcţionează cu imprimante şi echipamente
all-in-one activate pentru HP ePrint. Dispozitivele cu AirPrint şi iOS 4.2 necesită o conexiune de reţea wireless 802.11 la imprimantă. Performanţa comunicaţiei wireless depinde de mediul fizic şi de distanţa până la punctul de acces. AirPrint şi sigla AirPrint sunt mărci comerciale
ale Apple Inc. iPad, iPhone şi iPod touch sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în SUA şi alte ţări/regiuni. Disponibil numai pe imprimanta color HP LaserJet Pro CP1025nw. 8 Comparativ cu încălzirea tradiţională. 9 Capabilităţile HP Auto-Off depind de imprimantă şi de
setări. Compară consumul de energie al imprimantelor HP LaserJet cu tehnologie HP Auto-Off cu al modelelor de vârf ale concurenţei pe baza cotei de piaţă din luna septembrie 2010. Consum de energie bazat pe testele interne HP care utilizează metoda consumului tipic de
energie (TEC - Typical Electricity Consumption) din cadrul programului ENERGY STAR® sau pe valoarea TEC care se găseşte la energystar.gov./eu-energystar.org utilizându-se cea mai mare valoare TEC raportată. Consumul real de energie poate varia. 10 Disponibilitatea
programului variază. Returnarea şi reciclarea cartuşelor de imprimare HP sunt disponibile în prezent în peste 50 de ţări/regiuni şi teritorii din întreaga lume prin programul HP Planet Partners. Pentru informaţii suplimentare sau pentru a solicita plicuri şi cutii de colectare masivă
pentru returnare, vizitaţi http://www.hp.com/recycle. 11 Pentru a utiliza această caracteristică, este necesar Microsoft Internet Explorer 6.0 – 8.0.

Conectaţi-vă wireless la culori accesibile.1

● Imprimaţi de oriunde din birou şi partajaţi într-o reţea
utilizând conexiunile wireless şi Ethernet încorporate.1

● Economisiţi bani, economisiţi spaţiu: această imprimantă HP
LaserJet cu preţ redus este una dintre cele mai mici
imprimante laser color din lume.4

● Imprimaţi documente convenabil. Costul pe pagină
imprimată alb-negru este acelaşi ca la imprimantele HP
LaserJet monocrome.5

● Asiguraţi rezultate profesionale, precise, cu text bine
conturat şi culori uniforme cu HP ImageREt 2400 şi cartuşe
HP Originale cu toner ColorSphere.

Lucraţi fără întrerupere – imprimare
mobilă simplă şi configurare rapidă.3

● Rămâneţi productiv în deplasare – imprimaţi practic de
oriunde cu HP ePrint.3

● Imprimaţi simplu de la dispozitivele mobile – fără reţea –
prin imprimare Wireless direct.6 Iar cu AirPrint™ puteţi să
imprimaţi simplu în mod wireless de la iPad®, iPhone® şi
iPod touch®.7

● Instalaţi şi începeţi să imprimaţi rapid şi simplu.

● Beneficiaţi de o întreţinere simplă cu cartuşele HP originale
şi cu o imprimantă concepută pentru performanţe de
durată.

Reduceţi impactul asupramediului.

● Economisiţi energie cu tehnologia Instant-on8 şi economisiţi
şi mai mult cu tehnologia HP Auto-Off.9

● Economisiţi resursele cu cea mai mică imprimantă laser
color de la HP.

● Beneficiaţi de reciclare gratuită şi simplă – cartuşele
returnate prin programul HP Planet Partners sunt reciclate
cu responsabilitate.10

● Imprimaţi numai conţinutul Web de care aveţi nevoie, îngrijit
şi precis, utilizând HP Smart Web Printing.11

Creaţi şi imprimaţi propriile materiale de
marketing.

● Concepeţi materiale de marketing şi obţineţi idei pentru
proiectele imprimate de la HP Creative Studio for Business.

● Obţineţi versatilitatea de care aveţi nevoie pentru a crea o
gamă largă de documente: imprimaţi pe suporturi de la 7,6
x 12,7 cm până la 21,5 x 35,5 cm.

● Obţineţi rezultate deosebite: comenzile rapide
pre-configurate optimizează calitatea de ieşire în funcţie de
suportul selectat.



Informaţii pentru comandăSpecificaţii tehnice
Tehnologie de imprimare Laser
Viteză de imprimare Negru (A4): Până la 16 ppm; Color (A4): Până la 4 ppm

Prima pagină imprimată (negru, A4): În numai 15,5 s; Prima pagină imprimată (color, A4): În numai 27,5 s
Măsurată utilizând ISO/IEC 24734, exclude primul set de documente ale testului. Pentru informaţii suplimentare, vizitaţi
http://www.hp.com/go/printerclaims. Viteza exactă depinde de configuraţia sistemului, de aplicaţia software, de driver şi de
complexitatea documentului.

Procesor Procesor RISC particularizat
Memorie CP1025: SDRAM de 8 MB, flash de 128 MB; CP1025nw: SDRAM de 64 MB, flash de 128 MB;
Upgrade memorie Nu se poate extinde
Rezoluţie de imprimare Până la 600 x 600 dpi
Calitate imprimare HP ImageREt 2400
Limbaje imprimantă Host-Based
Fonturi Foloseşte fonturile instalate pe calculatorul gazdă; programul de instalare instalează 80 de fonturi TrueType de ecran, scalabile
Volum de lucru (lunar, A4) Până la 15.000 pagini
Volum de pagini lunar recomandat 200 - 850
Marginile imprimării sus: 4,3 mm, stânga: 4,3 mm, dreapta: 4,3 mm, jos: 4,3 mm
Manipulare suport Intrare Capacitate Greutate Dimensiune

Tava 1 coli: 150; etichete: 50; folii
transparente: 50; cărţi poştale 50;
plicuri: 10

60 – 176 g/m² (hârtie simplă); până
la 220 g/m² (hârtie lucioasă)

A4; A5; B5 (ISO, JIS); 76 x 127 – 216 x
356 mm

Imprimare duplex: Manual (este asigurat suport în
driver)

Ieşire: Coli: Până la 50 de coli
Plicuri: Până la 10 plicuri. Suport transparent: Până la 50 folii transparente; Sertar de ieşire de 50 coli

Tipuri suport Hârtie (bond, de broşuri, color, lucioasă, cu antet, foto, obişnuită, pre-imprimată, pre-perforată, reciclată, de maculator), suporturi
transparente, etichete, plicuri, cardstock

Panou de control CP1025: 6 butoane (Revocare, Reluare, Cartuş cyan, Cartuş magenta, Cartuş galben, Cartuş negru); 6 indicatoare luminoase cu LED-uri
(Atenţie, Pregătit, Stare cartuş pentru cyan, magenta, galben, negru); CP1025nw: 7 butoane (Revocare, Reluare, Wireless, Cartuş cyan,
Cartuş magenta, Cartuş galben, Cartuş negru); 7 indicatoare luminoase cu LED-uri (Atenţie, Pregătit, Wireless, Stare cartuş pentru cyan,
magenta, galben, negru);

Interfaţă şi conectivitate CP1025: 1 USB 2.0 de mare viteză; CP1025nw: 1 port USB 2.0 de mare viteză; 1 Fast Ethernet 10/100Base-TX; 1 wireless 802.11b/g/n;
Opţional:
Servere de imprimare compatibile HP Jetdirect: Server de imprimare wireless HP Jetdirect ew2500 802.11b/g J8021A

Capabilităţile reţelei CP1025: Prin server de imprimare wireless HP Jetdirect, opţional; CP1025nw: Prin interfaţa Fast Ethernet 10/100Base-TX încorporată sau
prin interfaţa wireless 802.11b/g/n;

Capabilitate de imprimare mobilă HP ePrint, imprimare HP wireless direct, Apple AirPrint™
Protocoale de reţea acceptate Prin soluţia încorporată de lucru în reţea: IPP, TCP/IP, IPv4, IPv6; imprimare: port TCP-IP 9100 mod direct, LPD (numai suport pentru cozi

neprelucrate), imprimare prin servicii Web; descoperire: SLP, Bonjour, descoperire servicii Web; configuraţie IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP,
Manual), IPv6 (legătură cu stare nedeterminată – local şi prin ruter, cu stare determinată prin DHCPv6); gestionare: SNMPv1, HTTP

Compatibilitate sisteme de operare Instalări complete de software acceptate pe: Windows 8, Windows 7 (32 biţi şi 64 biţi), Windows Vista (32 biţi şi 64 biţi), Windows XP
(32 biţi) (SP2 sau superior); instalări exclusive de drivere acceptate pe: Windows Server 2003 (32 biţi) (SP3 sau superior), Windows
Server 2008 (32 biţi şi 64 biţi); Mac OS X v10.5.8, v10.6; Linpus Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (acceptat cu un pachet
preîncorporat), SuSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10,
9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (acceptat de programul de instalare automată)

Cerinţe minime de sistem Windows 8, Windows 7, Windows Vista: procesor de 1 GHz (32 biţi) (x86) sau (64 biţi) (x64), 1 GB RAM (32 biţi) sau 2 GB RAM (64 biţi),
200 MB de spaţiu disponibil pe hard disk, CD/DVD-ROM sau Internet, port USB sau de reţea; Windows XP (32 biţi) (SP2): procesor
Pentium® de 233 MHz, 512 MB RAM (32 biţi) sau 2 GB RAM (64 biţi), 200 MB de spaţiu disponibil pe hard disk, CD/DVD-ROM sau
Internet, port USB sau de reţea, Mac OS X v10.5.8, v10.6; Procesor PowerPC G4, G5 sau Intel® Core™; 256 MB RAM; 300 MB spaţiu
disponibil pe hard disk; CD/DVD-ROM sau Internet; port USB sau de reţea

Software Windows: HP Installer/Uninstaller, driver de imprimare HP Raster, HP Toolbox, Centru de ajutor şi instruire HP; Mac: HP
Installer/Uninstaller, driver de imprimare HP Raster, HP Utility

Gestionarea imprimantei Windows: HP Toolbox FX (instalare implicită); alerte SNP (instalare minimă); HP Web Jetadmin (descărcare); Mac: HP Utility
Alimentare curent Cerinţe: Tensiune de intrare: 220 – 240 V c.a. (+/- 10%), 50 Hz (+/- 3 Hz). Consum: 295 W (imprimare), 8 W (pregătit), 3,1 W (repaus), < 1

W (oprire automată), 0,2 W (oprit); Consum tipic de energie (TEC): 0,925 kWh/săptămână
Dimensiuni (L x A x î) Despachetat: 399,6 x 402,1 x 251,5 mm

Împachetat: 498 x 298 x 387 mm
Greutate Despachetat: CP1025: 12.1 kg; CP1025nw: 12.1 kg;

Împachetat: 13,4 kg
Mediu de funcţionare Temperatură de funcţionare: 15 la 32,5º C; Temperatură de funcţionare recomandată: 20 la 27º C; Umiditate de funcţionare: 10 - 80% RH; Umiditate

de funcţionare recomandată: 20 - 70% RH; Temperatură de stocare: -20 la 40º C; Umiditate stocare: 10 - 95% RH;
Certificările produsului Certificări de siguranţă: IEC 60950-1: 2005 (internaţional); EN 60950-1: 2006+A11 (UE); IEC 60825-1: 2007; Licenţă GS (Europa); EN

60825-1: 2007 (dispozitiv laser/LED Clasa 1); Directiva pentru joasă tensiune 2006/95/EC cu marcaj CE (Europa); alte aprobări privind
siguranţa în conformitate cu cerinţele din fiecare ţară; ENERGY STAR: Da

Garanţie Un an, garanţie limitată, înlocuire produs. Opţiunile de garanţie şi de asistenţă variază în funcţie de produs, de ţară/regiune şi de
cerinţele legislaţiei locale.

Scurtă descriere a seriilor CP1025: Imprimantă de bază; CP1025nw: Imprimantă de bază plus: 10/100 Ethernet şi 802.11 b/g/n wireless;

CF346A Imprimantă HP Color LaserJet Pro CP1025;
cartuşe iniţiale HP LaserJet negru, cyan, galben,

magenta (preinstalate); cilindru fotosensibil;
CD-uri care conţin software şi documentaţie în

format electronic; documentaţie (ghid de
instalare, pliant de asistenţă, ghid de garanţie);

cablu de alimentare
CE918A Imprimantă HP Color LaserJet Pro CP1025nw;

cartuşe iniţiale HP LaserJet negru, cyan, galben,
magenta (preinstalate); cilindru fotosensibil;

CD-uri care conţin software şi documentaţie în
format electronic; documentaţie (ghid de

instalare, pliant de asistenţă, ghid de garanţie);
cablu de alimentare; cablu USB

Consumabile
CE310A Cartuş de toner LaserJet original HP 126A negru

Capacitatea medie de imprimare continuă a
cartuşului negru este de 1200 de pagini

standard. Capacitate de imprimare declarată în
conformitate cu ISO/IEC 19798.

CE311A Cartuş de toner LaserJet original HP 126A cyan
Capacitatea medie de imprimare continuă a

cartuşului mixt cyan/galben/magenta este de
1000 de pagini standard. Capacitate de

imprimare declarată în conformitate cu ISO/IEC
19798.

CE312A Cartuş de toner LaserJet original HP 126A
galben

Capacitatea medie de imprimare continuă a
cartuşului mixt cyan/galben/magenta este de

1000 de pagini standard. Capacitate de
imprimare declarată în conformitate cu ISO/IEC

19798.
CE313A Cartuş de toner LaserJet original HP 126A

magenta
Capacitatea medie de imprimare continuă a

cartuşului mixt cyan/galben/magenta este de
1000 de pagini standard. Capacitate de

imprimare declarată în conformitate cu ISO/IEC
19798.

CE314A Tambur de imagine HP 126A LaserJet
14000 de pagini (negru)7000 de pagini (color)

Conectivitate
J8021A Server de imprimare wireless HP Jetdirect

ew2500 802.11b/g

Service & asistenţă
UM137E HP Care Pack, serviciu de înlocuire (timp de
soluţionare standard), 3 ani
UM133E HP Care Pack, serviciu de înlocuire în
următoarea zi lucrătoare, 3 ani
(UM137E: Austria. Ţările baltice, Belgia, Bulgaria,
Republica Cehă, Danemarca, Finlanda, Franţa,
Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Israel, Italia,
Malta, Moldova, MEMA, Olanda, Norvegia, Polonia,
Portugalia, România, Rusia, Slovacia, Slovenia,
Africa de Sud, Spania, Suedia, Elveţia, Marea
Britanie. UM133E: Austria, Belgia, Danemarca,
Finlanda, Franţa, Germania, Irlanda, Italia, Olanda,
Norvegia, Portugalia, Spania, Suedia, Elveţia, Marea
Britanie, Republica Cehă, Grecia, Ungaria, Polonia,
Slovacia.)
Pentru a obţine o listă completă de consumabile şi accesorii,
vă rugăm vizitaţi http://www.hp.com

http://www.hp.com/ro
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